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Pozmeňujúci návrh 2
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo 

Návrh uznesenia
Odsek -1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 -1a. uznáva, že vážne riziká zmeny 
klímy sú v centre záujmu našich občanov; 
podporuje demonštrácie, najmä vo forme 
klimatických pochodov a školských 
štrajkov, ktoré zvyšujú informovanosť o 
týchto klimatických rizikách; uznáva, že 
ľudia v celej Európe, najmä mladšia 
generácia, žiaci a študenti, sú hlboko 
znepokojení nedostatočným úsilím vlád v 
Európe o zabezpečenie udržateľnej 
budúcnosti; víta výzvy týchto aktivistov na 
zvýšenie ambícií v oblasti klímy a žiada 
národné, regionálne a miestne vlády, ako 
aj EÚ, aby podnikli konkrétne a rýchle 
kroky s cieľom neprekročiť klimatický 
limit 1,5 °C;
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Pozmeňujúci návrh 3
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia B8-0184/2019
Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, 
Fredrick Federley, Benedek Jávor, Dario Tamburrano, Barbara Kappel
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné 
a klimaticky neutrálne hospodárstvo 

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že Európa môže 
smerovať ku klimatickej neutrálnosti 
investovaním do inovatívnych 
technologických riešení, posilnením 
postavenia občanov a zosúladením činností 
v kľúčových oblastiach, ako je energetika, 
priemyselná politika a výskum, a zároveň 
zabezpečiť sociálnu spravodlivosť pre 
spravodlivý prechod;

2. domnieva sa, že Európa môže 
smerovať k nulovej bilancii emisií 
skleníkových plynov investovaním do 
inovatívnych technologických riešení, 
posilnením postavenia občanov a 
zosúladením činností v kľúčových 
oblastiach, ako je energetika, priemyselná 
politika, doprava, poľnohospodárstvo a 
výskum, a zároveň zabezpečiť vytváranie 
pracovných miest a sociálnu spravodlivosť 
pre spravodlivý prechod;
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